Sluit je aan bij EVI - Energie voor Iedereen!
Veel huishoudens hebben of krijgen te maken met energiearmoede. Bij energiearmoede gaat het om
burgers met een laag inkomen en een hoge veelal groeiende energierekening. Het treft zowel
particuliere huizenbezitters als huurders van (sociale) huurwoningen verspreid over heel Brabant.
Waarbij huishoudens met investeringsruimte hun woning kunnen verduurzamen en hier een
gezondere en comfortabele woning met een lage energierekening voor terugkrijgen, blijven deze
huishoudens zitten in een niet-verduurzaamde woning terwijl naar verwachting hun energierekening
zal gaan stijgen.
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, waterschappen, het netwerkbedrijf en de provincie
hard aan de energietransitie. Energie voor Iedereen is een community, een netwerk waarbinnen
gemeenten met hun stakeholders, gezamenlijk het onderwerp energiearmoede verkennen en
daarvoor werkwijzen ontwikkelen en testen. Die werkwijzen ontwikkelen we vanuit de praktijk, dus met
de stakeholders en met de doelgroep zelf. Samen ontwikkelen en testen we strategieën voor een
inclusieve energietransitie.
Een transitie waarbij ook mensen met een smalle beurs kunnen rekenen op een duurzame en
betaalbare energievoorziening.

Zo werkt EVI
De vier Brabantse gemeenten Bernheze, Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg zijn ieder in
samenwerking met Enpuls (een organisatie die zich richt op de versnelling van de energietransitie) en
de Provincie Noord-Brabant een pilotproject gestart om te onderzoeken hoe gemeenten ook hun
inwoners met een smalle beurs kunnen betrekken bij de energietransitie.
De pilotprojecten gaan over de vraag hoe inwoners met een smalle beurs te betrekken bij het
verduurzamen van het eigen woningbezit, bij het verduurzamen van twee grote flats met
huurwoningen, bij het aardgasvrij maken van een buurt en het verduurzamen van een buurt met huur
en koopwoningen (gespikkeld bezit). Binnen de pilotprojecten werken betrokkenen aan belangrijke
kennisvragen rondom energiearmoede. Aan de orde komen zaken als draagvlak, welke huishoudens
treft dit en de vraag ‘hoe komen we bij hen ‘achter de voordeur’. Een belangrijke randvoorwaarde
binnen deze pilot is samenwerking tussen de gemeentelijke domeinen Sociaal en Energie. Vanuit de
aanname dat beide kennisvelden elkaar nodig hebben voor het ontwikkelen van oplossingsrichtingen.
Tussen de vier projecten worden actief en gestructureerd kennis en ervaringen uitgewisseld en wordt
waar nodig kennis van buiten ingebracht. De opgedane inzichten en lessen delen we vervolgens
breed in het Brabantse veld. Door deze bundeling van krachten, initiatieven en netwerken willen we
een grootschaligere aanpak met impact mogelijk maken.
Op deze wijze stimuleren we de inclusieve lokale energietransitie.

Het slimme van EVI
Het slimme van Energie voor Iedereen is: Wij faciliteren een netwerk van betrokken collega’s uit zowel
het energie- als het sociaal domein van gemeenten en woningbouwverenigingen in Noord-Brabant.
We ondersteunen lokale aanpakken en leertrajecten: we brengen social design deskundigheid en
monitoren de projecten op succes- en faalfactoren.

Doe ook mee!
Wij zijn met veel enthousiasme onderdeel van de energietransitie van Noord-Brabant. We bewegen
ons op een druk speelveld waarop gewerkt wordt aan regionale energiestrategieën (RES-sen),
aardgasvrije wijken, renovaties van woonbuurten, deelname in zon en windprojecten en nog veel
meer.
Wij dagen je uit om binnen die projecten aandacht te hebben voor mensen met een smalle beurs.
Zie voor meer informatie onze pagina op energiewerkplaatsbrabant.nl en neem contact met ons op.

